
 

 

VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA O TEM, DA NI ZADRŽKOV ZA SKLENITEV 

ZAKONSKE/PARTNERSKE ZVEZE V TUJINI 

 

Ime in priimek   

Datum in kraj rojstva   
                             

Ime in priimek bodočega 
zakonca/partnerja   

Datum in kraj rojstva   

Državljanstvo   
 

Podpisani/a za sklenitev zakonske/partnerske zveze v/na _____________________________ 

(država, kraj) za pristojne tuje organe potrebujem potrdilo Veleposlaništva Republike Slovenije v 

_____________________ (kraj) o tem, da ni zadržkov za sklenitev le-te, zato izjavljam, da 

(označiti): 

 

z bodočim zakoncem/partnerjem nisva v sorodu 
 

zakonsko/partnersko zvezo sklepam prostovoljno 
 

opravilna sposobnost mi ni odvzeta 
 
opravilna sposobnost ni odvzeta bodočemu zakoncu/partnerju 

 
izjavljam, da sem seznanjen z določili 188. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku in 284. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije ter da sem v primeru 
krive izjave kazensko in materialno odgovoren.

1
  

 
Na vpogled prilagam osebne dokumente in potrdilo UE ______________________ številka 
_____________________ o tem, da sem samskega stanu. 
 
 
Datum: ______________________   Podpis: _______________________________ 
 
 
 
 
 

Žig organa in podpis uradne osebe 

 

                                                           

1 188. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 

– ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) 
(1) Če za ugotovitev nekega dejstva ni dovolj drugih dokazov, se sme vzeti kot dokaz za ugotovitev takega dejstva tudi 
ustna izjava stranke. Izjava stranke se sme vzeti kot dokaz tudi v malo pomembnih zadevah, če naj bi se neko dejstvo 
sicer dokazovalo z zaslišanjem priče, ki živi v kraju, oddaljenem od sedeža organa, ali če bi bilo sicer zaradi iskanja 
drugih dokazov oteženo uveljavljanje pravic stranke. 
(2) Verodostojnost izjave stranke se presoja po načelu iz 10. člena tega zakona. 
(3) Preden sprejme izjavo, mora uradna oseba, ki vodi postopek, opozoriti stranko na kazensko in materialno 
odgovornost, če bi dala krivo izjavo.  
284. člen Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 
27/17) Kriva izpovedba 
(1) Priča, izvedenec, cenilec, prevajalec ali tolmač, ki pred sodiščem, v postopku o prekršku, parlamentarne preiskave, 
za ugotavljanje kršitev delovnih obveznosti ali drugih kršitev delovne discipline, v drugem disciplinskem ali upravnem 
postopku po krivem izpove, izvedenec ali cenilec, ki da lažno pisno mnenje, ali prevajalec, ki da lažni pisni prevod, se 
kaznuje z zaporom do treh let. 
 

 


